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Boletim NUGEP 03/2020                                              01/03/2020 a 15/03/2020          
 

 
 

O atual Código de Processo Civil Brasileiro, tem exigido uma intensa integração entre as diversas instâncias do 

Poder Judiciário. O NUGEP do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ciente da importância da difusão das 

informações atinentes aos processos submetidos a sistemática dos Precedentes Judiciais, elaborou o Boletim 

NUGEP, que contêm informações resumidas sobre os Recursos Extraordinários com Repercussão Geral, Recursos 

Especiais Repetitivos, Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas e Incidentes de Assunção de 

Competência. O NUGEP disponibiliza, através do boletim periódico, de forma resumida e organizada por matéria, 

uma nova ferramenta de consulta rápida às novidades ocorridas em termos de Precedentes Judiciais e Incidente de 

Assunção de Competência, aos Magistrados, Servidores, Advogados e público em geral. 

 

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do TJBA 
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 6 

Questão Submetida a Julgamento: Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a 

portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. 

Anotações NUGEP/TJBA: Sem publicação de Tese até a presente data.  

RE 566471 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 11/03/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 57 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de servidor público militar transferido ingressar 

em universidade pública, na falta de universidade privada congênere à de origem. 

Tese Firmada: É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio 

de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem. 

RE 601580 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do Trânsito em Julgado: 12/03/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 117 

Questão Submetida a Julgamento: Limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do 

IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL. 

Tese Firmada: É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e 

da base de cálculo negativa da CSLL. 

RE 591340 
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Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Trânsito em Julgado: 11/02/2020 

Data da Publicação do Trânsito em Julgado: 06/03/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 366 

Questão Submetida a Julgamento: Responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de 

omissão do dever de fiscalizar comércio de fogos de artifício em residência. 

Tese Firmada: Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes 

do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico 

de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou 

quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. 

RE 136861 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do Julgamento de Mérito: 11/03/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 394 

Questão Submetida a Julgamento: Pagamento imediato de reparação econômica a anistiados 

políticos. 

Tese Firmada: 1) - Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou 

determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo 

previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza 

ilegalidade e violação de direito líquido e certo; 2) - Havendo rubricas no orçamento destinadas ao 

pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de 

disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 

dias; 3) - Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, 

cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte. 

RE 553710 
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Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do Trânsito em Julgado: 11/03/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 470 

Questão Submetida a Julgamento: Contribuição adicional de 2,5% sobre a folha de salários de 

instituições financeiras estabelecida antes da EC 20/98. 

Tese Firmada: É constitucional a contribuição adicional de 2,5% (dois e meio por cento) sobre a 

folha de salários instituída para as instituições financeiras e assemelhadas pelo art. 3º,§2º, da Lei 

7.787/1989, mesmo considerado o período anterior à Emenda Constitucional 20/1998. 

RE 599309 

Relator: Min. Ricardo Lewandowski 

Data do Trânsito em Julgado: 04/02/2020 

Data da Publicação do Trânsito em Julgado: 03/03/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 515 

Questão Submetida a Julgamento: Reserva de lei para a majoração da alíquota da COFINS de 3% 

para 4% pela Lei 10.684/2003. 

Tese Firmada: É constitucional a majoração diferenciada de alíquotas em relação às contribuições 

sociais incidentes sobre o faturamento ou a receita de instituições financeiras ou de entidades a elas 

legalmente equiparáveis. 

RE 656089 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do Trânsito em Julgado: 19/12/2019 

Data da Publicação do Trânsito em Julgado: 03/03/2020 

_________________________________________________________________________________ 
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Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 672 

Questão Submetida a Julgamento: Recebimento, por ex-vereadores, de pensão vitalícia 

estabelecida por lei municipal anterior à Constituição de 1988. 

Tese Firmada: Lei municipal a versar a percepção, mensal e vitalícia, de 'subsídio' por ex-vereador e 

a consequente pensão em caso de morte não é harmônica com a Constituição Federal de 1988. 

RE 638307 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da Publicação do Acórdão: 13/03/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 986 

Questão Submetida a Julgamento: Discussão acerca da constitucionalidade do §3º do artigo 224 

do Código Eleitoral no tocante à necessidade de realização de novas eleições sempre que ocorrer o 

indeferimento do registro de candidatura, em pleito majoritário, independentemente do número de 

votos então anulados. 

Tese Firmada: É constitucional, à luz dos arts. 1º, inc. I e parágrafo único, 5º, inc. LIV, e 14, caput e 

§ 9º, da Constituição da República, o § 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, com a redação 

dada pela Lei 13.165/2015, no que determina a realização automática de novas eleições, 

independentemente do número de votos anulados, sempre que o candidato eleito, em pleito 

majoritário, for desclassificado, por indeferimento do registro de sua candidatura, ou em virtude de 

cassação do diploma ou mandato. 

RE 1096029 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do Julgamento do Mérito: 04/03/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 992 



6 

 

Questão Submetida a Julgamento: Discussão quanto à competência para processar e julgar 

controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de 

pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado. 

Tese Firmada: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-

contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da 

Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de 

contratação de pessoal. 

RE 960429 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data do Julgamento do Mérito: 05/03/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 1058 

Questão Submetida a Julgamento: Definição das situações abrangidas pelo prazo prescricional 

previsto no art. 1º da Lei nº 7.515/86. 

Anotações NUGEP/TJBA: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de 

repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional 

RE 656089 

Relator: Min. Presidente 

Data do Trânsito em Julgado: 13/03/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Repercussão Geral Publicado 

Tema: 1076 

Questão Submetida a Julgamento: Responsabilidade civil da União, do Estado do Paraná e da 

Fundação Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu (VIZIVALI) por danos decorrentes de demora ou 

negativa de entrega de diplomas ou certificados de conclusão de cursos superiores ministrados pela 

entidade de ensino no âmbito de programa estadual de capacitação docente. 

Anotações NUGEP/TJBA: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de 

repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional.   
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RE 1187342 

Relator: Min. Presidente 

Data da Publicação do Acórdão: 10/03/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Repercussão Geral Publicado 

Tema: 1077 

Questão Submetida a Julgamento: Competência do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) para fiscalizar o trânsito nas rodovias e estradas federais e, nesse âmbito, aplicar 

penalidade por infração ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

Anotações NUGEP/TJBA: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de 

repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. 

ARE 1212967 

Relator: Min. Presidente 

Data da Publicação do Acórdão: 10/03/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Repercussão Geral Publicado 

Tema: 1078 

Questão Submetida a Julgamento: Exigibilidade de verba por lotação em unidade estratégica 

(adicional de fronteira), prevista na Lei nº 12.855/13, enquanto não houver regulamentação da 

norma pelo Poder Executivo Federal. 

Anotações NUGEP/TJBA: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de 

repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional.   

ARE 1247767 

Relator: Min. Presidente 

Data da Publicação do Acórdão: 10/03/2020 

_________________________________________________________________________________ 
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Repercussão Geral 

Acórdão de Repercussão Geral Publicado 

Tema: 1079 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito 

Brasileiro, incluído pela Lei nº13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a 

recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool. 

Anotações NUGEP/TJBA: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada.   

RE 1224374 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data da Publicação do Acórdão: 05/03/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Repercussão Geral Publicado 

Tema: 1080 

Questão Submetida a Julgamento: Competência legislativa de município para proibir a produção e 

comercialização de foie gras nos estabelecimentos situados no âmbito municipal. 

Anotações NUGEP/TJBA: Decisão: Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão 

geral da questão constitucional suscitada. 

RE 1030732 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data da Publicação do Acórdão: 12/03/2020 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Mérito Julgado  

Tema: 1014 

Questão Submetida a Julgamento: Inclusão de serviços de capatazia na composição do valor 

aduaneiro. 

Anotações NUGEP/TJBA: Sem publicação de Tese até a presente data. 

REsp 1799306/RS 

REsp 1799308/SC 

REsp 1799309/PR 

Relator: Min. Gurgel De Faria  

Data da Afetação: 03/06/2019 

Data do Julgamento de Mérito: 11/03/2020 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IRDR / IAC 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 

IAC 

Mérito Julgado 

Tema: 5 

Questão Submetida a Julgamento: Justiça competente para julgamento de demandas relativas a 

contrato de plano de saúde assegurado em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. 

Tese Firmada: Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de 

autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou 

acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que 

figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. 

CC 165863/SP 

CC 167020/SP 

REsp 1799343/SP 

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino  

Data do Julgamento: 11/03/2020 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201900095077
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201900162445
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201900162457
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201901400831
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902014879
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201803016727

